
ZAPYTAN|E OFERTOWE Nr 1112020 z dnia 01.12.2a20 r.

Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
ul. Lipowa 3,05-860 Płochocin

Na podstawie ań. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1843) zwracamy się zzapytaniem ofeńowym o cenę :

1. Opis izakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2,

2. Wszelkie koszty związane zwyżej opisanymi zadaniami ponosi Oferent.

Kryteria oceny ofeń:

. cena wykonania - 100o/o

Zamawiający dokona wyboru oferty WykonawGy, w oparciu o wszystkie kryteria

Ofertę należy spoządzić na załączonym druku czytelnie w języku polskim

z podaniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Ofeńa winna być podpisana

przez osobę upowaznioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcamijest: Dyrektor Magdalena Szkup

numer telefonu 221722-50-15, adres e-mail; s*krętg.rimt§§p§"ozarow-mązswiemki"§i

oraz lntendent Zaneta Woźniak numertelefonu 501-190-162, adres e-mail:

intendent@spp, ozarow-mazowiecki. pl

Ofeńy prosimy pzesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin z dopiskiem na kopercie ,,nazwa

sprawy" (liczy się data wpływu), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

e- m a i l : ęe krątą ri et§§pE qąą t ęw:mąapw|qs$i, p l

Termin składania ofert do dnia 10 grudnia 2020 r., godzina 15.00.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapvtania Ofertoweeo Nr 1U2020
Nazwa placówki: Szkoła Podstawawa w Płochocinie

Zestawienie - mięsa

LP ASORTYMENT JM oPls
cena brutto w zł za im

1. Schab środkowy kg. 800

2_ Łopatka kg. 900

3. Od szynki kg. 900

4, Boczek wędzony kg. 15

5. Kiełbasa kg. 100

o. Żeberka kg. 100

razem mlęso wleprzowe:

7, Filet z indyka kg. 100

8. udko zkurczaka kg. 600

9. Korpus z kurczaka świeży kg, 900

10. Filet kurczaka kg. 140o

razem mięso drobiowe.

Zamawiane produkty mają podane szacunkowe ilości, będą zamawine w ilościach zależnych od jadłospisu.

Mogą być zamówione inne produkty, nie występujące w powyższym zestawieniu, co może wynikać z nowego menu.


